
Bygherrerådgiver Stanley Hansen, Danbolind A/S, yderst t. v., planlægger Finn Grim-
Horsens komm une og forretningsfører  Erik Krogh, Arbejdernes Andelsboligfore-

ning af 1938, glæder sig alle til at vise det nye center frem. (Foto: Martin Ravn)

I alle badeværelser  er der en fast skinne, som der kan monteres alverdens handicapud-
styr F.eks. denne badestol, som ældreboligplanIægger Finn Grønbæk  demonstre-
rer. Kommer der nye beboere, som ikke har brug for udstyret, piles det ned og lagges i
depot. Tilbage er blot en grå skinne. (Foto: Martin Ravn)

På de fem øverste  etager er der mod gårdsiden  både abne altaner og lukkede vinterhaver til fælles  glæde for beboerne. De fleste af dem får også
privat altan ud til gaden. (Foto: Martin Ravn)

ældrecenter for 55 mill.
Abent hus i
Apark Centret
i weekenden

HORSENS - Alle Hor-
sens-borgere er i week-
enden inviteret til at
kigge indenfor i Åpark
Centret for at se, hvor
meget æ ldrecenter
man får for 55,4 mill.
kr.

Elevatorerne kører  mel-
lem de syv etager, kaffe-
kanderne er stillet frem i
cafeen, porttelefonen er
monteret og alt er meget
tæt på at være færdigt.
Den 27. december kan de
40, som har fået  en af to-
rumsboligerne på de fem

øverste etager, hente nøg-
lerne og begynde at flytte
ind.

Handicapvenligt
De kan glæde sig til boli-

ger, der har udsigt til by-
ens liv. Til store

badeværelser, hvor der hurtigt og
enkelt kan monteres det
handicap-udstyr, der er
brug for. Til rummelige

køkkener, hvor skabe og
bordplade kan haves og

sænkes efter den enkeltes
behov. Og må så nøjes med
en stue og et soveværelse ,
som ikke er på mere end
ca. 16 kvadratmeter hver.

Miljøet i det nye hus in-
viterer til fællesskab . En-
ten i cafeen og aktivitets-
rummene, som er åbne for
alle og placeret lige ved
indgangen i stueplan. Eller
i de lukkede gangarealer
ved boligerne, hvor der og-

så er fælles  altaner og vin-
terhaver pa hver etage.

I stueetagen bliver der
indrettet dagcenter i tre lo-
kaler, som kan deles, men
også fungere som et stort
rum. Ved siden af rykker
hjemmeplejen ind. 15

hjemmehjælpere far
Å park Centret som ud-
gangspunkt for deres ar-
bejde.

Senil demente
Førstesalen  rummer 13
små et-rums boliger til se-
nil demente. De bliver delt
op i to grupper, som
hver sin opholdsstue og
køkken. Sundhedscenter
Vest har været stærkt in-
volveret i indretningen og
tænkt pa de små detaljer.
Foran trappedøre og eleva-
tordøre er der lavet en
halvcirkel, hvor

gulvbelægningen  skifter farve.
Det er nok til, at en senil
dement stopper op.

- Det er spændende  hele
tiden at arbejde på at nå
det perfekte. Det lykkes al-
drig, men vi har de nyeste
ting, som findes på marke-
det, med, siger Stanley
Hansen fra Danbolind A/S,
der har været

bygherrerådgiver .
Arbejdernes Andelsbo-

ligforening af 1938 star for
byggeriet. Når centret Ab-
ner, vil kommunen eje og
drive aktivitetscentret og
cafeen i stueetagen, mens
boligforeningen vil eje og
tage sig af det praktiske
omkring boligerne.

Huset kommer i hverda-
gen til at virke som en hel-
hed. F.eks. har den ansatte
vicevært ansvaret for alle
syv etager.

Å park Centret er åbent i
dag kl. 10.00 - 15.00 og i
morgen kl. 13.00 - 17.00.
Hovedindgangen pa hjør

net af Lichtenbergsgade og
Løvenørnsgade kan let bli-
ve overbelastet, og derfor
vil det være en fordel at

narme sig fra gårdsiden,
hvor der er hele tre frappe-
tame at vælge imellem.
(1v)
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